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Stichting Kwartels voor Afrika 
 
Nederland 
De omzet in 2019 is prima vergelijkbaar met het vorige jaar. De perikelen rondom Marqt en de 
overname door Udea zijn (nog?) niet van invloed geweest. Een aantal kaaswinkels blijft, net als 
Lindenhoff, trouwe afnemer van het verse kwarteleitje. Daarnaast ontvangt de stichting giften van 
particulieren en een diaconie. Er blijven genoeg fondsen om het doel te blijven nastreven; oma’s in 
Uganda aan een geld genererend kwartel handeltje helpen. 
Één zorgboerderij is afgevallen. Met de overige zorgboerderijen is regelmatig contact. Ook met de 
deelnemers die de eieren rapen en dieren verzorgen. Dat helpt hen om zich bewust te blijven dat hun 
inzet impact heeft in Uganda. 
Het verzoek om ontheffing van het verbod om kwartels te houden, omdat ze niet op de lijst van 
productiedieren staan, is eind 2018 aangevraagd. In 2019 bleek dat er nog verschillende gegevens 
ontbraken. Najaar 2019 was het RVO tevreden met, en positief over, de aanvraag. De ontheffing ligt nu 
bij het ministerie voor een laatste goedkeuring.  
In plaats van zelf uitbroeden van kwartels worden de hennen nu ingekocht in Duitsland. Na controle 
door een veearts gaan ze gecertificeerd mee naar Nederland, De hennen zijn rustig, iets forser en door 
een paar hanen bij te kopen zijn er ook eigen broedeieren. 
Een bestuurswissel vindt plaats; eind 2019 is het bestuur weer op volle kracht met een nieuwe 
penningmeester en een nieuwe interim secretaris. 
 
Uganda 
Een vermeerdering van de omzet zoals in 2018 het geval was, is niet gerealiseerd. Verschillende 
oorzaken zorgden voor een net gelijk blijven van de omzet. Slechte broedresultaten maakte dat er te 
weinig hennen, dus te weinig eieren waren. Daarnaast leveren verschillende concurrenten de eieren 

voor een lagere prijs. Bovendien blijven sommigen suggereren 
dat het eitje een geneesmiddel is tegen de ergste kwalen.  
In Uganda worden de resultaten van het broeden, de verkoop 
en een inventarisatie lijst met aantal dieren, eieren per dag 
etc. goed bijgehouden in Google Drive. Echter door een gebrek 
aan monitoring en actieve coaching vanuit Nederland, was er 
geen hulp voor de partners in Uganda bij het analyseren en 
vervolgens verbeteren van de resultaten. 
Licht en voer blijven problematisch. Hoewel de voer app uit 
2018 in gebruik is, gebruiken ook niet alle oma’s deze mix om 
verschillende redenen; afstand, prijs of eigen voer. Bij de 
meeste oma’s levert dat generaal een slechte eiproductie op. 
Te weinig eieren per dag zorgt ervoor dat de kwartelhouderij 
niet winstgevend is. De oma’s vragen weliswaar om meer 
dieren, maar realiseren zich niet dat hun voerkosten niet 

opwegen tegen de opbrengst. Consequent bijlichten is eveneens een voorwaarde voor eiproductie en 
ontbreekt regelmatig. De blijvende aandacht en coaching van de fulltimer en het ownership van de 
oma’s zorgt dat de hennen een keurig onderkomen hebben en goed in de veren zitten.  
 
Gegevens 
Eind 2019 is Q4A actief in 5 regio's. 
Q4A werkt samen met bijna dertig oma's.  
Samen maken zij een omzet (eieren en jelly) van bijna €3500. (Twee modale jaarsalarissen in Uganda)  
Q4A had in 2019 één fulltimer(branch manager) en twee parttimers in Uganda(marketeers). 

 


